Protokół nr 1/2015
z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie
Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Rewizyjnej
w dniu 26 stycznia 2015 r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Jeremi Borowiec – Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Sulęcinie VII kadencji.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1545.
Liczba radnych – 14 osób.
Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.
Przewodniczący posiedzenia przedstawił następujący porządek:
Omówienie projektu budżetu na 2015 rok.
Sprawy bieżące.
Przedstawienie projektów uchwał:
1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok;
2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 –
2016.
3) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;
4) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020;
5) zaciągnięcia zobowiązania wekslowego;
3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
1.
2.

Ad.1. Omówienie projektu budżetu na 2015 rok.
Burmistrz Sulęcina - Dariusz Ejchart oraz Zastępca Burmistrza - Iwona Walczak
poinformowali radnych, że na bieżąco prowadzone są negocjacje z bankami w sprawie
restrukturyzacji zadłużenia Gminy Sulęcin. Z-ca Burmistrza podkreśliła, że sytuacja gminy
jest ciężka i niezbędne jest wprowadzenie dużych oszczędności. Pensje pracowników Urzędu
Miejskiego zostaną zmniejszone o 10 %, Kierownicy jednostek zostali poproszenie
o znalezienie oszczędności również na poziomie 10 %. Zmiany do budżetu są na bieżąco
konsultowane z Regionalną Izbą Obrachunkową. Ostateczne autopoprawki będą
przedstawione radnym na sesji.
Ad.2. Sprawy bieżące
Przedstawienie projektów uchwał:
1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 rok;
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Andrzej Żelechowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 rok, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Podczas dyskusji nad projektem w/w uchwały radni zadawali pytania na które
odpowiedzi udzielał Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Andrzej Żelechowski
oraz Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
Zbigniew Dauksza.

Na prośbę radnego Jeremiego Borowca radny Zbigniew Dauksza będący równocześnie
Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
omówił problem alkoholizmu w Gminie Sulęcin oraz rolę GKRPA.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie Andrzej Żelechowski wyjaśnił
relację pomiędzy Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
a Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kierownik podkreślił, jak ważna jest praca Gminnej
Komisji.
Radny Adam Miglujewicz poprosił o przygotowanie do sesji informacji na temat: ile
było posiedzeń komisji, ile było zespołów, jaki dochód za 2014 rok uzyskał
Przewodniczący GKRPA.
Radny Adam Miglujewicz zaproponował poprawkę polegającą na zmianie zapisu
dotyczącego zasad wynagradzania członków GKRPA.
Przewodniczący posiedzenia połączonych komisji poddał w/w wniosek pod głosowanie
– wniosek nie został przyjęty.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, Przewodniczący
posiedzenia połączonych komisji Jeremi Borowiec poddał w/w projekt uchwały pod
głosowanie:
Wyniki głosowania projektu uchwały:
na 14 obecnych radnych: 7 głosów „za”, 6 głosów „wstrzymujących się”, 1 radny nie
brał udziału w głosowaniu – projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2015 – 2016.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Andrzej Żelechowski przedstawił projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2015 – 2016, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W celu uzyskania opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2016, Przewodniczący posiedzenia
połączonych komisji Jeremi Borowiec poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie:
Wyniki głosowania projektu uchwały:
na 14 obecnych radnych: 9 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”, 1 radny nie brał
udziału w głosowaniu – projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, uchwała w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020 oraz uchwała w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego nie zostały zaopiniowane – ostateczna wersja
projektów uchwał będzie przedstawiona na sesji.
Ad.3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radny Adam Miglujewicz zadał następujące pytania:
1. Czy ta ocena inspektora nadzoru budowy w Trzemesznie, dotycząca wpływu warunków
pogodowych na cegłę (porotherm) jest już gotowa?
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Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału IZiG – Ewa Gocal:
Tak.
2. Jest jakiś wpływ negatywny czy nie ma – brak zadaszenia?
Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału IZiG – Ewa Gocal:
Nie ma.
Radny Adam Miglujewicz nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Sulęcina w mediach
dotyczącej przystanku PKS zadał następne pytanie:
3. Czy to, co było powiedziane to tak będzie - nie mamy kasy, nie będziemy z prawdziwego
zdarzenia tam nic robić, jakaś wiata, zadaszenie?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Sulęcina – Dariusz Ejchart:
Przystanek tymczasowy będzie zlokalizowany na naszym parkingu przy PKS-ie.
Udostępniamy miejsce na czas obsługi pasażerów. Przy powstającym markecie będzie
zlokalizowany przystanek zadaszony – wynika to z projektu i dokumentacji.
Radny Adam Miglujewicz przypomniał, że podczas ostatniej sesji zadał pytanie
do Kierownika ZWiK dotyczące aneksów do umów na odbiór ścieków ze zbiorników
bezodpływowych oraz kiedy mieszkańcy zaczną płacić za faktycznie odebrane ścieki
a nie za wskazania wodomierza głównego. Radny podkreślił, że nie dostał odpowiedzi na
to pytanie.
Naczelnik Wydziału GKM Robert Komorowski powiedział, że odpowiedź zostanie
udzielona w ustawowym terminie.
Radny Adam Miglujewicz powiedział, że w dalszym ciągu na stronie internetowej nie
jest zamieszczony cennik wypożyczania beczkowozu z ZWiK.
Naczelnik Wydziału GKM – Robert Komorowski zapewnił, że zostanie wydane
polecenie, aby cenniki wszystkich jednostek zostały umieszczone na stronie internetowej.
Radny Adam Miglujewicz powiedział, że otrzymał odpowiedź odnośnie dzierżawionych
działek – radny dopytał:
4. Czy są to wszystkie działki z zasobu gminy pod uprawy polowe i użytki zielone powyżej
1 ha, które na dzień dzisiejszy są dzierżawione? Jeśli nie prosiłbym
o wymienienie wszystkich pozostałych dzierżawionych oraz pozostających
w zasobach gminy.
Radny dodał, że w dwóch przypadkach podano mu działki, o które nie prosił, dlatego
chciałby wiedzieć czy to jest 100% zasobu gminy pod pola uprawne i użytki zielone,
które są dzierżawione na dzień dzisiejszy (powyżej 1 ha) – jeżeli nie, radny poprosił
o podanie całościowego wykazu na dzień dzisiejszy komu dzierżawimy, jaka to jest
powierzchnia.
Radny Adam Miglujewicz powiedział, że przedstawiono mu także wykaz działek
przeznaczonych do wydzierżawienia - radny zapytał:
5. Jakie jeszcze (wszystkie) działki pod uprawy polowe powyżej ha zostają w zasobach
gminnych, czyli na dzień dzisiejszy leżą odłogiem, nikt ich nie dzierżawi - ile jeszcze
takich ha jest? Może być ogólnie bez nr działek – powierzchniowo.
Radny Adam Miglujewicz powiedział, że otrzymał odpowiedź na pytanie dotyczące
umów o dzieło. W związku z tym, że wynagrodzenia bezosobowe to głównie umowy
zlecenie radny zadał kolejne pytanie:
6. Umowy zlecenie – kto, za co , ile otrzymał za 2013 rok w rozbiciu na:
1) Administracja publiczną;
2) Oświatę – w tym szkoły i przedszkola;
3) Kultura fizyczna;
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4) Turystyka;
5) Gospodarka Komunalna – w tym ZWiK.
Radny Adam Miglujewicz zapytał: czy ten wykaz umów o dzieło (kwoty, kto, za co) to jest
100% za rok 2013 – czy jest możliwość, że czegoś tutaj nie otrzymałem, bo ktoś coś
przeoczył?
Skarbnik Gminy Jarosław Szymański powiedział, że jest pewny, że wszystko zostało
ujęte w odniesieniu do wydatków w Urzędzie Miejskim – w jednostce.
Radna Hryniewiecka-Cichoń zadała następujące pytania:
1. „Do jakiego schroniska dla zwierząt trafiają docelowo zwierzęta bezdomne z terenu
gminy Sulęcin - z jakim schroniskiem dla zwierząt gmina Sulęcin ma podpisaną
umowę wynikającą z ustawy o ochronie zwierząt? Proszę podać adres schroniska oraz
okres na jaki umowa została zawarta. Umowa do wglądu.
2. Które gospodarstwo rolne zostało wytypowane w celu zapewnienia miejsca dla
zwierząt gospodarskich? Proszę o konkretne wskazanie takiego gospodarstwa,
podając imię i nazwisko właściciela oraz adres gospodarstwa. Umowa do wglądu.
3. Które organizacje społeczne (proszę podać nazwę i adres) w 2014r. prowadziły
działania związane z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt (…)” na terenie gminy Sulęcin?
4. Który/które podmiot/podmioty sprawują całodobową opiekę weterynaryjną
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt? Czy mieszkańcy gminy zostali
poinformowani o danych podmiotu/podmiotów (nr telefonu, adres) sprawujących ww.
opiekę? Jeżeli tak, to w jaki sposób i kiedy?
5. Dlaczego w „Programie (…)” uwzględniono całodobową opiekę weterynaryjną
w przypadkach zdarzeń drogowych jedynie dla zwierząt bezdomnych?
6. Proszę podać (w rozbiciu na psy i koty):
- ile w roku 2014 wyłapano zwierząt bezdomnych?
- ilu odłowionym zwierzętom odnaleziono nowych właścicieli?
7. W jaki sposób Gmina poszukuje właścicieli dla bezdomnych zwierząt?
8. W jaki sposób Gmina monitoruje przekazanie wyłapanych zwierząt nowym
opiekunom? Proszę o przedstawienie dokumentacji (od momentu przyjęcia zgłoszenia
do gminy o bezdomnym psie, poprzez wykonane zabiegi lekarsko-weterynaryjne,
kończąc na poadopcyjnym monitoringu) dla pięciu psów, których w latach 2010 2014 przekazano nowym właścicielom.
9. Proszę wymienić jakie działania edukacyjne były prowadzone w roku ubiegłym wśród
mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami oraz humanitarnego,
odpowiedzialnego i zgodnego z prawem ich traktowania, znakowania oraz adopcji
zwierząt bezdomnych?
10. W jaki sposób gmina propaguje sterylizację chirurgiczną zwierząt? Proszę wymienić
prowadzone działania w roku ubiegłym.
11. Proszę wskazać na jakie konkretnie działania i w jakich kwotach zostały wydane
34 000zł przeznaczone na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt (…)”.
12. Ile w latach 2010 – 2014 wydano kilogramów suchej karmy organizacjom społecznym
w ramach pomocy w dokarmianiu kotów wolno żyjących? Proszę podać ilość karmy
w rozbiciu na lata.
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13. Dlaczego podatek za psa na terenie miasta Sulęcin nie jest opłacany w kasie Gminy,
a jedynie w ZGM i Spółdzielni Mieszkaniowej?
Zgodnie z §6.2 uchwały nr XXIV/148/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów „Na inkasentów opłaty od
posiadania psów wyznacza się: (…) 2) na terenie miasta:
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie
- Spółdzielnię Mieszkaniową, (…)”.
Radny Jeremi Borowiec przekazał wnioski mieszkańców dotyczące:
1. Budowy chodnika pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową a Gimnazjum.
2. Uwzględnienia i zrealizowania inwestycji dotyczącej punktów świetlnych przy
ul. Zachodniej.
Radny Jeremi Borowiec zwrócił również uwagę na problem związany z tym, że pojemniki
na odpady segregowane nie są wystarczająco często opróżniane. Radny podkreślił,
że w związku z przepełnieniem tych pojemników śmieci są składowane obok nich, co
powoduje powstawanie wysypisk.
Radna Anna Wyczachowska zgłosiła, że w Wędrzynie, pomiędzy Jednostką Wojskową
a Garnizonowym Węzłem Łączności nie świeci 6 punktów świetlnych.
Radna Agata Hryniewiecka-Cichoń złożyła następujące wnioski:
1. „Biorąc pod uwagę sugestie mieszkańców Osiedla Słonecznego oraz mając na względzie
zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Sulęcina, wnioskuję o zamontowanie 4 ławek
z oparciem rozpoczynając na Osiedlu Słonecznym, potem wzdłuż ul. Kupieckiej, kończąc
na ul. Witosa niedaleko Szpitala Powiatowego.
Na wspomnianym odcinku brak jest miejsca do odpoczynku, choćby chwilowego.
Mieszkańcy powracający ze szpitala do swoich mieszkań, muszą pokonać drogę „pod
górkę”, co często dla osób starszych i schorowanych jest dodatkowym wysiłkiem zarówno
zimą jak i latem. Takim osobom ciężko jest przebyć drogę na pieszo i bez przystawania,
a spoczynek na ławce pozwoliłby nabrać im sił na dalszą, bezpieczną drogę.
2. Wnioskuję o wymianę siedmiu niesprawnych punktów świetlnych, które znajdują się
na ul. Dworcowej.
3. Wnioskuję o uzupełnienie nawierzchni ulicy przy skrzyżowaniu ulic Jana Paska,
Kupieckiej i Os. Słonecznego jadąc od strony osiedla.”

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie zakończyło się o godz. 18:25
Na tym protokół zakończono.
Protokolant
Podinspektor
Katarzyna Januszko

Przewodniczący Posiedzenia
Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Sulęcinie

Jeremi Borowiec
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